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ÖRYGGISBLAÐ 

(Reglugerð REACH (EB) nr. 1907/2006 - nr. 453/2010) 

 

 

1. HLUTI: AUÐKENNING EFNISINS EÐA BLÖNDUNNAR OG FÉLAGSINS EÐA FYRIRTÆKISINS 

 

1.1. Vörukenni 

 

Vöruheiti: NOCOLYSE ONE SHOT  

Öryggisblaðskóði: FDS_02 

Vörukóði: 4010.001 til 4010.020 

 

1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá  

 

Lausn tilbúin til notkunar, notuð sem bakteríu-, sveppa-, vírus- og gródrepandi sótthreinsir.  

Óráðleg notkun: Ekki þynna út vöruna. 

 

1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins 

 

Nafn fyrirtækis:          AIREL 

Heimilisfang:          917, rue Marcel Paul - Z.A. des Grands Godets.94500. 

Champigny-sur-Marne. Frakkland 

Sími:            +33 148 822 222  

Fax :             +33 148 824 613 

Netfang:            office@airel.com http://www.airel.com  
 

Markaðsfyrirtæki:  OXY’PHARM 
Sími:            + 33 148 825 829 

Netfang:            commercial@oxypharm.net http://www.oxypharm.net 

 

1.4. Neyðarsímanúmer: 

 

 Fyrirtæki/Samtök: INRS / ORFILA   http://www.centres-antipoison.net  +33 145 425 959 

  Neyðarlínan - evrópskt númer = 112 

 
2. HLUTI: HÆTTUGREINING 

 

2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar 

 

Í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 með síðari breytingum. 

 Alvarlegur augnskaði, 1. flokkur (augnskaði undirflokkur 1, H318 

 Þessi blanda veldur ekki líkamlegum áhrifum. Sjá tilmæli vegna annarra efna sem eru fyrir á svæðinu. 

 Þessi blanda veldur ekki umhverfisáhrifum. Ekki er vitað um eða gert ráð fyrir neinum umhverfisáhrifum við eðlilega notkun. 

 

Í samræmi við tilskipanir 67/548/EBE, 1999/45/EB með síðari breytingum. 

Bráð eiturhrif um munn: hættulegt (Xn, H 22).  

Alvarlegur augnskaði (Xi, H 41). 

Þessi blanda veldur ekki líkamlegum áhrifum. Sjá tilmæli vegna annarra efna sem eru fyrir á svæðinu. 

Þessi blanda veldur ekki umhverfisáhrifum. Ekki er vitað um eða gert ráð fyrir neinum umhverfisáhrifum við eðlilega notkun. 

 

2.2. Merkingaratriði 

 

 Þessi blanda er vara til notkunar sem sæfiefni (sjá 15. hluta). 

 

Í samræmi við reglugerð (EB) nr. 1272/2008 með síðari breytingum. 

 

Hættumerki: 

 

GHS05  
  

http://www.airel.com/
mailto:commercial@oxypharm.net
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Viðvörunarorð:  

   HÆTTA 

 

Auðkenni vörunnar: 

EC 231-765-0 VETNISPEROXÍÐLAUSN 

 

Hættusetningar og frekari upplýsingar um hættu: 

 H318   Veldur alvarlegum augnskaða.  

 

Varnaðarsetningar - Forvarnir: 

 P280      Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar.  
 

Varnaðarsetningar - Viðbrögð: 

 P305 + P351 + P338  BERIST EFNIÐ Í AUGU: skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur.           
 Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. 

 P310     Hringið umsvifalaust í EITRUNARMIÐSTÖÐ/lækni. 

 

2.3. Aðrar hættur 

 

Þessi blanda inniheldur ekki sérlega varasöm efni (SVHC)>=0,1% útgefið af Efnastofnun Evrópu (ECHA) samkvæmt grein 57 í REACH 

reglugerðinni: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table 

Blandan uppfyllir ekki skilyrði fyrir PBT eða vPvB efni, samkvæmt XIII. viðauka REACH reglugerðarinnar (EB) nr. 1907/2006. 

 
3 HLUTI: SAMSETNING INNIHALDSEFNA/UPPLÝSINGAR UM INNIHALDSEFNI 

 

Samsetning: 

 

Auðkenni (EB) 1272/2008 67/548/EBE Atriðaskrá % 

CAS: 7722-84-1 

EC: 231-765-0 

REACH: 01-2119485845-22 

 

VETNISPEROXÍÐLAUSN 

GHS07, GHS05, GHS03 

Gr 

Ox. Vökvi 1, H271 

Bráð eiturhr. 4, H302  

Húðæting 1A, H314  

Bráð eiturhr. 4, H332 

C,O 

C;H35 

Xn;H20/22 

Xi ; H37-H41 

O;H8 H5 

[1] 12% 

CAS: 7440-22-4 

EC: 231-131-3 

 

SILFUR 

  [1] 17 ppm 

 

Upplýsingar um innihaldsefni: 

[1] Efni sem hefur váhrifsmörk á vinnustað. 

 
4 HLUTI: RÁÐSTAFANIR Í SKYNDIHJÁLP 

 

  Ef vafi leikur á greiningu eða ef einkenni eru viðvarandi, skal ávallt leita læknis.  

  ALDREI má reyna að koma einhverju ofan í meðvitundarlausan einstakling. 

 

4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp  

 

Eftir snertingu við augu: 

  Skolið með miklu af volgu og hreinu vatni í 15 mínútur á meðan augunum er haldið opnum.  

  Burtséð frá upphaflegu ástandi skal vísa sjúklingi til augnlæknis og sýna merkimiðann. 

 

Eftir snertingu við húð: 

  Þvoið húðina vandlega með vatni og sápu eða notið þekkt hreinsiefni. 

 

Inntaka: 

Hafið samband við lækni og sýnið merkimiðann. 

 

4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin 

  Engar sértækar upplýsingar. 

 

4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á 

  Engar tiltækar upplýsingar. 
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5 HLUTI: RÁÐSTAFANIR VEGNA SLÖKKVIAÐGERÐA 

 

  Ekki eldfimt. 

 

5.1. Slökkvibúnaður 

  Engar tiltækar upplýsingar. 

 

5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar 

 

Við bruna myndast oft þykkur svartur reykur. Snerting við niðurbrotsefni getur verið hættuleg heilsu. Andið ekki að ykkur gufum. 

Við bruna geta myndast: 

  - kolsýringur (CO) 

  - koltvísýringur (CO2) 

 

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn 

  Engar tiltækar upplýsingar. 

 

6 HLUTI: RÁÐSTAFANIR EF EFNI FER ÓVART TIL SPILLIS EÐA ER LOSAÐ FYRIR SLYSNI 

 

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir 

 

 Sjá varnarráðstafanir sem er lýst í 7. og 8. hluta. 

 

Ætlað starfsfólki sem vinnur ekki við neyðarþjónustu 

  Forðist alla snertingu við húð og augu. 

 

Fyrir bráðaliða 

  Klæðast þarf viðeigandi hlífðarfatnaði (sjá 8. hluta). 

 

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins 

 

  Skolið með miklu vatni ef efnið fer óvart til spillis. 

 

6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar 

 

  Gerið óvirkt með alkalísku hreinsiefni, svo sem natríumkarbónati í vatnslausn, eða öðru. 

  Þrífið helst með hreinsiefni, forðist að nota leysiefni. 

 

6.4. Tilvísun í aðra liði 

  Engar tiltækar upplýsingar. 

 

7 HLUTI: MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA 

 

  Reglur um geymslusvæði gilda um þá staði þar sem blandan er meðhöndluð. 

 

7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun 

 

  Þvoið hendur eftir hverja notkun. 

  Farið úr menguðum fatnaði og þvoið hann fyrir næstu notkun. 

  Tryggja skal að öryggissturtur og augnskolunarstöðvar séu nálægt vinnustöðvum þar sem efnið er í stöðugri notkun. 

 

Eldvarnir: 

  Hindrið óleyfilegan aðgang. 

 

Ráðlagður búnaður og verklagsreglur: 

  Um einstaklingsvernd, sjá 8. hluta. 

  Farið eftir varúðarráðstöfunum sem eru nefndar á merkimiðanum ásamt reglum um öryggi á vinnustað.  

  Forðist algerlega að blandan komist í snertingu við augu. 

 

7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika 

 

  -Aðeins má geyma vöruna í upprunalegum umbúðum 

  -Dósirnar á að geyma lóðrétt og við hitastig á milli >5°C og 30°C 

  -Halda skal dósunum frá hita og beinu sólarljósi 

 

7.3. Sértæk, endanleg notkun 

  Engar tiltækar upplýsingar. 
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8 HLUTI: VÁHRIFAVARNIR/PERSÓNUHLÍFAR 

 

8.1. Viðmiðunarmörk fyrir váhrif 

 

Váhrifamörk í starfi: 

 

 

Evrópusambandið (2009/161/ESB, 2006/15/EB, 2000/39/EB, 98/24/EB) 

CAS VME-mg/m3 : VME-ppm : VLE-mg/m3 : VLE-ppm : Ath.semdir: 

7440-22-4 0,1 - - - - 

ACGIH TLV Viðmiðunargildi (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010): 

CAS TWA: STEL: Þakgildi: Skilgreining: Viðmið: 

7722-84-1 1 ppm - - - - 

7440-22-4 0,1 mg/m3 - - - - 

Þýskaland - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010) : 

CAS Viðmiðunargildi: Viðmiðunargildi: Umframgildi Athugasemdir 

7440-22-4 - 0,1 mg/m3 E 8(II) DFG, EU 

Belgía (Arrêté du 19/05/2009, 2010) : 

CAS TWA: STEL: Þakgildi: Skilgreining:  Viðmið: 

7722-84-1 1 ppm -  - - - 

7440-22-4 0,1 mg/m3 - - - - 

Frakkland (INRS - ED984:2012): 

CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Ath.semdir: TMP N° : 

7722-84-1 1 1,5 - - - -  

7440-22-4 0,1 - - - - -  

Sviss (SUVA 2009): 

CAS VME-mg/m3 : VME-ppm VLE-mg/m3 : VLE-ppm : Tími: RSB : 

7722-84-1 0,71 0,5 0,71 0,5 15 min -  

7440-22-4 0,01 i - 0,02 i - 4x15 -  

Stóra-Bretland / WEL (Workplace exposure limits, EH40/2005, 2007) : 

CAS TWA: STEL: Þakgildi: Skilgreining:  Viðmið: 

7722-84-1 1 ppm 2 ppm - - - 

7440-22-4 0,1 mg/m3 - - - - 

 

Áhrifaleysis- (DNEL) eða áhrifamörk (DMEL) 

 

VETNISPEROXÍÐLAUSN 50% (CAS: 7722-84-1) 

 

Endanleg notkun: Starfsfólk 

Íkomuleið:  

Möguleg heilsuáhrif: 

DNEL: 

 

Íkomuleið: 

Möguleg heilsuáhrif: 

DNEL: 

 

Innöndun 

Staðbundin skammtímaáhrif 

3 mg af efni/m3 

 

Innöndun 

Staðbundin langtímaáhrif 

1,4 mg af efni/m3 

Endanleg notkun: Neytendur 

Íkomuleið: 

Möguleg heilsuáhrif: 

DNEL: 

 

Íkomuleið: 

Möguleg heilsuáhrif: 

DNEL: 

Innöndun 

Staðbundin skammtímaáhrif 

1,93 mg af efni/m3 

 

Innöndun 

Staðbundin langtímaáhrif 

0,21 mg af efni/m3 
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Styrkur þar sem engin áhrif eru fyrirsjáanleg (PNEC): 

 

VETNISPEROXÍÐLAUSN 50% (CAS: 7722-84-1) 

Staðsetning:       Gólf 

PNEC :         0,0019 mg/kg 

Staðsetning:       Ferskvatn 

PNEC :         0,0126 mg/l 

Staðsetning:       Sjávarvatn 

PNEC :         0,0126 mg/l 

Staðsetning:       Ósamfelld vatnsveita 

PNEC :         0,0138 mg/l 

Staðsetning:       Set í ferskvatni 

PNEC :         0,047 mg/kg 

Staðsetning:       Set í sjávarvatni 

PNEC :         0,047 mg/kg 

Staðsetning:       Skólphreinsistöð  

PNEC :         4,66 mg/l 

 

8.2. Váhrifavarnir 

 

Ráðstafanir til að vernda einstaklinga, s.s. með notkun persónuhlífa 

 Merkingar um skyldu til að bera persónuhlífar: 

 

  
 

 Notið réttar persónuhlífar sem er rétt viðhaldið. 

 Geymið persónuhlífar á  hreinum stað, fjarri vinnusvæðinu. 

 Neytið ekki matar eða drykkjar og reykið ekki meðan á notkun stendur. Farið úr menguðum fatnaði og þvoið hann fyrir næstu notkun.  

 Tryggið fullnægjandi loftræstingu, sérstaklega í lokuðum rýmum. 

 

- Hlífðargleraugu/andlitsvörn 

Forðist snertingu við augu. 

Notið öryggisgleraugu hönnuð til þess að verja gegn vökvaslettum. 

Fyrir hverja notkun verður að bera hlífðargleraugu í samræmi við staðla NF EN166. Við mikla hættu skal nota andlitshlíf. 

Lesgleraugu teljast ekki sem hlífðargleraugu. 

Mælt er með að einstaklingar sem nota augnlinsur noti gleraugu við vinnu þar sem hætta er á að komast í snertingu við ertandi gufur. 

Tryggja skal að augnskolunarstöðvar séu nálægt vinnustöðvum þar sem efnið er í stöðugri notkun. 

 

-Handvörn 

Notið viðeigandi hlífðarhanska við langvarandi eða endurtekna snertingu við húðina. 

Notið viðeigandi hlífðarhanska sem þola efnafræðilega áhrifavalda í samræmi við staðla NF EN374. Val á hönskum verður að taka tillit til 

notkunarskilyrða og lengd notkunar á vinnustað. 

Velja skal hlífðarhanska samkvæmt því verkefni sem leysa skal: möguleg meðhöndlun á öðrum efnum, nauðsynlegur hlífðarbúnaður (skurður, 

stungur, hitavörn), nauðsynleg handlagni. 

Ráðlögð gerð hanska: 

- Náttúrulegt latex 

- Nítrílgúmmí (bútadíen-akrýlónítrílsamfjölliða) (NBR)) 

- PVC (pólývínýlklóríð) 

- Eiginleikar bútýlgúmmís (ísóbútýlen-ísóprensamfjölliðu) ráðlagðir: 

- Efnaþolnir hanskar í samræmi við staðla NF EN374 

 

- Hlífðarbúningur 

 Starfsfólk skal klæðast vinnufatnaði sem er þrifinn reglulega. 

 Eftir snertingu við vöruna, verður að þvo alla líkamshluta sem komust í snertingu við hana. 
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9 HLUTI: EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR 

 

9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika 

  

Almennar upplýsingar 

Eðlisfræðilegt form:  Fljótandi vökvi. 

Litur:      Gegnsær. 

Lykt:      Lyktarlaus. 

 

Mikilvægar upplýsingar sem tengjast heilsu, öryggi og umhverfi 

pH :       3,5   ± 0,5. 

        Veik sýra. 

Suðumark:      100 °C. 

Blossamark:     Á ekki við. 

Gufuþrýstingur (50°C):   Á ekki við. 

Eðlismassi:      1,01 

Vatnsleysni:     Vatnsleysanlegt. 

 

9.2. Aðrar upplýsingar 

  Engar tiltækar upplýsingar. 

 
10 HLUTI: Stöðugleiki og hvarfgirni 

 

10.1. Hvarfgirni 

  Engar tiltækar upplýsingar. 

 

10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki 

 

  Blandan er stöðug við þær aðstæður geymslu og notkunar sem mælt er með í 7. hluta. 

 

10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi 

  Engar tiltækar upplýsingar. 

 

10.4. Skilyrði sem ber að varast 

 

  Varist: 

  - frost 

  - langvarandi beint sólarljós og hitagjafar yfir >30°C geta valdið vægri uppgufun. 

 

10.5. Ósamrýmanleg efni 

  Haldið frá: bösum 

 

10.6. Hættuleg niðurbrotsefni 

  Við bruna getur myndast: 

  - kolsýringur (CO) 

  - koltvísýringur (CO2) 

 
11 HLUTI: EITUREFNAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif 

 

  Getur valdið óafturkræfum skaða á augu, svo sem vefjaskaða á augum eða alvarlegum sjónskaða sem    er ekki algerlega 

afturkræfur eftir 21 sólarhrings athugunartímabil. 

  Alvarlegur augnskaði telst sem eyðilegging á hornhimnu, varanlegt ský á hornhimnu,  lithimnubólga. 

 

11.1.1. Efni; bráð eiturhrif: 

 

  VETNISPEROXÍÐLAUSN 50% (CAS: 7722-84-1) 

 

Um munn:       300 < DL50 <= 2000 mg/kg  

         Tegund: Rotta 

Um húð:       DL50 = 4060 mg/kg 

          Tegund: Kanína 

Við innöndun (ryk/gufa):   1 < CL50 <= 5 mg/l 

         Tegund: Rotta 
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11.1.2. Blanda 

  Engar upplýsingar um eiturhrif eru tiltækar fyrir blönduna. 

 

Gæðalýsing(ar) frá IARC (Alþjóðakrabbameinsrannsóknastofnunin): 

  CAS 7722-84-1 : IARC Flokkur 3: Ekki er hægt að flokka efni hvað varðar krabbameinsvaldandi áhrif þess á menn. 

 

Efni sem koma fram í eiturefnafræðilegum gögnum hjá INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité): 

  - Vetnisperoxíð og vatnskenndar lausnir (CAS 7722-84-1): Sjá eiturefnafræðileg gögn nr. 123. 

 
12 HLUTI: VISTFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

12.1. Eiturhrif 

 

12.1.1. Efni 

 

  VETNISPEROXÍÐLAUSN 50% (CAS: 7722-84-1) 

 

Eiturhrif á fiska:  CL50 = 16,4 mg/l 

      Tegund: Pimephales promelas  

      Váhrifalengd: 96 klst. 

 

Eiturhrif á skeldýr:  CE50 = 7,7 mg/l 

      Tegund: Daphnia magna 

      Váhrifalengd: 24 klst. 

 

12.1.2. Blöndur 

  Engar upplýsingar um eiturhrif í vatni eru tiltækar fyrir blönduna. 

 

12.2. Þrávirkni og niðurbrjótanleiki 

 

Efni 

VETNISPEROXÍÐLAUSN 50% (CAS: 7722-84-1) 

Lífbrjótanleiki:     Auðlífbrjótanlegt 

 

12.3. Uppsöfnun í lífverum 

  Engar tiltækar upplýsingar. 

 

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi 

  Engar tiltækar upplýsingar. 

 

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum 

  Engar tiltækar upplýsingar. 

 

12.6. Önnur skaðleg áhrif 

  Engar tiltækar upplýsingar. 

 

Þýsk reglugerð varðandi flokkun á eiturhrifum í vatni (WGK): 

  WGK 1 (VwVwS frá 27/07/2005, KBws) : Lítilsháttar hættulegt fyrir vatn. 

 
13 HLUTI: FÖRGUN 

 

Rétt meðhöndlun á úrgangi blöndunnar og/eða umbúðum hennar skal ákvörðuð í samræmi við tilskipun 2008/98/EB. 

 

Aðferðir við meðhöndlun úrgangs 

Vörunni fargað með vatnsþynningu án leifa.  

Hægt er að endurvinna allar umbúðirnar þegar þær eru tómar. 
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14 HLUTI: UPPLÝSINGAR UM FLUTNINGA 

 

  Flytjið vöruna í samræmi við tilskipun ADR-löggjafarinnar fyrir vegaflutninga, RID fyrir lestarfrakt, IMDG fyrir skipafrakt og  
 OACI/IATA fyrir flugfrakt (ADR 2013 - IMDG 2012 - OACI/IATA 2014). 

 

14.1. UN-númer:  

 

   2984 

 

14.2. Rétt UN-sendingarheiti 

 

  UN2984=VETNISPEROXÍÐLAUSN sem inniheldur að minnsta kosti 8%, en minna en 20% vetnisperoxíð  (stöðgað eftir þörfum) 

  (vetnisperoxíð lausn ...%) 

 

14.3. Hættuflokkur eða -flokkar fyrir flutninga 

 

- Flokkun: 

 

 

 

5.1 

 

 

 

14.4. Pökkunarflokkur 

   

   III   

14.5. Umhverfishættur 

- 

14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda 

 

ADR/RID Flokkur Kóði Flokkur Merking  Auðkenni QL Dispo. EQ Cat. Tunnel 

 5.1 O1 III 5.1 50 5 L 65 E1 3 E 

 

IMDG Flokkur 2°Merk. Hópur QL FS Dispo. EQ 

 5.1 - III 5 L F-H,S-Q 65 E1 

 

IATA Flokkur 2°Merk. Hópur Farþegi  Farþegi Farmur Farmur ath. EQ 

 5.1 - III 551  2.5 L 555 30 L - E1 

 5.1 - III Y541 1 L - - - E1 

 

  Fyrir takmarkanir á magni á hættulegum varningi, sjá ADR og IMDG, kafli 3.4 og IATA, hluti 2.7.  

  Fyrir undantekningar á magni á hættulegum varningi, sjá ADR og IMDG, kafli 3.5 og IATA, hluti 2.6. 

 

14.7. Flutningar búlkafarms skv.II. viðauka við  MARPOL-samninginn frá  73/78 og IBC-kóðann 

  Engar tiltækar upplýsingar 

 
15 HLUTI: UPPLÝSINGAR VARÐANDI REGLUVERK 

 

15.1. Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis 

 

- Upplýsingar varðandi flokkun og merkingu sem koma fram í 2. hluta: 

 

 Tekið er tillit til eftirfarandi reglugerða: 

 - Tilskipun 67/548/EBE með síðari breytingum 

 - Tilskipun 1999/45/EB með síðari breytingum 

 - Reglugerð (EB) nr. 1272/2008 breytt með reglugerð (ESB) nr 487/2013 

 - Reglugerð (EB) nr. 1272/2008 breytt með reglugerð (ESB) nr 758/2013 

 - Reglugerð (EB) nr. 1272/2008 breytt með reglugerð (ESB) nr 944/2013 

 - Reglugerð (EB) nr. 1272/2008 breytt með reglugerð (ESB) nr 605/2014 

 

- Upplýsingar á umbúðum: 

  Engar tiltækar upplýsingar. 

 

 

 

 



 

ÖRYGGISBLAÐ (Reglugerð (EB) nr. 1907/2006-REACH) 

 
 

NOCOLYSE ONE SHOT 
 

Útgáfa E (22/12/2014) - Síða 9/9 

 

- Sérákvæði: 

  Engar tiltækar upplýsingar. 

 

- Merking sæfiefna (Reglugerð 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 og tilskipun 98/8/EB): 

 

Heiti CAS % Gerð vöru 

VETNISPEROXÍÐLAUSN 

50% 

7722-84-1 120,00 g/kg 02 

 Gerð vöru 2 : Sótthreinsiefni og þörungaeyðar ekki ætluð til beinnar notkunar á menn eða dýr. 

 

- Tilskipun nr. 2014-285 frá 3. mars 2014 um breytingu á flokkunarkerfi á búnaði, að teknu tilliti til ákvæða í tilskipun 2012/18/ESB 

kölluð Seveso 3 (Gengur í gildi frá 1. júní 2015) : 

 

NR ICPE Lýsing á hlutanum  Fyrirkomulag Radíus 

3440 Framleiðsla í iðnaðarmagni við efna- eða líffræðilega vinnslu á 

plöntuvarnarefnum eða sæfiefnum 

A 3 

 

Fyrirkomulag = A: heimild; E: Skráning; D: yfirlýsing; S: almenn notkun; C: reglubundin skoðun eins og kveðið er á um í grein L. 512-11 í 

umhverfislöggjöfinni. 

Radíus = Tilkynningarradíus í kílómetrum. 

 

- Þýsk reglugerð varðandi flokkun á eiturhrifum í vatni (WGK): 

WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws) : Lítilsháttar hættulegt fyrir vatn. 

 

- Staðlað amerískt kerfi fyrir auðkenningu á skaðsemi vörunnar hvað varðar inngrip fyrir neyðartilvik (NFPA 704): 

NFPA 704 Merki: Heilsa=3 Eldfimi=1 Óstöðugleiki/Hvarfgirni=1 Sérstök áhætta=engin 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2. Efnaöryggismat 

  Engar sértækar upplýsingar. 

  

 

3 

1 

1 



 

ÖRYGGISBLAÐ (Reglugerð (EB) nr. 1907/2006-REACH) 

 
 

NOCOLYSE ONE SHOT 
 

Útgáfa E (22/12/2014) - Síða 10/9 

 

 

16 HLUTI: AÐRAR UPPLÝSINGAR 

 

 Vinnuaðstæður notanda eru óþekktar, því eru ofangreindar upplýsingar byggðar á þekkingu okkar á alþjóðlegum og samfélagslegum 

reglugerðum. 

 Þessi blanda er ekki ætluð til annarrar notkunar en þeirrar sem er lýst í 1. hluta, nema að fengnar séu skriflegar leiðbeiningar um meðhöndlun 

fyrirfram. 

 Það er ávallt á ábyrgð notandans að gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að uppfylla kröfur gildandi laga og reglugerða á staðnum. 

 Ofangreindar öryggisupplýsingar ætti að túlka sem lýsingu á öryggiskröfum varðandi blönduna og ekki sem tryggingu á eiginleikum hennar. 

 

Í samræmi við tilskipanir 67/548/EBE, 1999/45/EB með síðari breytingum. 

 

Hættumerki: 

 

 

Hættulegt  

 

 

 

Inniheldur: 

EC 231-765-0 VETNISPEROXÍÐLAUSN 

 

Hættusetningar: 

 

H 22  Hættulegt við inntöku. 

H 41  Hætta á alvarlegum augnskaða.  

 

Varnaðarsetningar: 

 

V 26  Berist efnið í augu skal strax skola vandlega með miklu vatni og leita læknis 

V 36/39 Notið viðeigandi hlífðarfatnað og hlífðargleraugu/andlitsgrímu 

V 45  Leitið umsvifalaust læknis ef slys ber að höndum eða ef lasleika verður vart; sýnið umbúðamerkingarnar ef unnt er 

V 60  Efni og umbúðum skal fargað sem spilliefnum 

 

 

Heildartexti H-, EUH og V- setninga sem koma fram í 3. hluta: 

 

H271  Getur valdið bruna eða sprengingu, mjög eldmyndandi (oxandi). 

H302  Hættulegt við inntöku. 

H332  Hættulegt við innöndun. 

H 20/22 Hættulegt við innöndun og inntöku. 

H 35  Mjög ætandi. 

H 37  Ertir öndunarfæri. 

H 41  Hætta á alvarlegum augnskaða. 

H 5  Sprengifimt við upphitun. 

H 8  Eldfimt í snertingu við brennanleg efni. 

 

 

Listi yfir breytingar á FDS: 

 

Breyting 1: 04/03/2010 (heildarendurskoðun á FDS) 

Breyting 2: 17/12/2010 (uppfærsla á FDS í samræmi við reglugerð ESB nr. 453/2010)  

Breyting 3: 12/01/2012 ($3, $8, $11, $12 og $16) 

Breyting 4: 22/12/2014 (heildarendurskoðun á FDS) 

 

 

Skammstafanir: 

 

DNEL:  Langtímaváhrif. 

PNEC : Styrkur þar sem engin áhrif eru fyrirsjáanleg. 

ADR :  Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum.  

IMDG : Alþjóðleg sigling með hættulegan varning. 

IATA :  Alþjóðasamband flugfélaga. 

OACI :  Alþjóðaflugmálastofnunin. 

RID :  Reglugerðir varðandi millilandaflutninga á hættulegum farmi með lestum.  

WGK :  Wassergefahrdungsklasse ( Flokkur fyrir vatnsvá). 

GHS05 :  Tæring. 

 


